
 

Pederstrup d. 6. marts 2023. 

Referat medarbejdermøde 28. februar 2023. 

Referent: John Dühring 

Antal deltagere: 32 

Nye: 

Mette bød velkommen til alle. Ikke mindst til de nye frivillige:  

Poul (Smed), Bente (Rundvisning/vagt) og Emma (Etnolog). Emma fortalte at hun skulle 

undersøge lokalmuseet samspil med lokalsamfundet, heriblandt de frivillige. 

Vagt: 

Udfordring at få besat søndage og Helligdage. Husk at tjekke Smartplan. 

Rundvisning: 

Ingen rundvisninger igennem vinteren. Men der er booket ind i det nye år. 

Haverne: 

Havefolket har brugt vinteren indendøre: ”Ved Porten”og begge køkkener er malet. Nye 

skabe og bordplade samt el installeret. Lister til ophæng opsat i Lindbjerggård. Går videre 

med renovering af sæbekassebiler og bænke. Hængeparti med salg af maskiner. Svært at 

finde købere.  

Mette K. gjorde opmærksom på at nyt tøj er indkøbt (T-shirts, veste og fleecetrøjer). 

Henvendelse på kontoret hvis I har behov for nye klæder. 

Butik: 

Mette K. er ved at gøre klar til Påsken. Hyacintglas mangler – anskaffes. 

Smedjen: 

Skiltet ved Smedens Hus er taget ned for at blive udskiftet. Frank og John anskaffer 

materialer. En skiltemaler skal på senere. Problemer med udsugning har givet meget røg i 

værkstedet (Efter mødet fik vi det til at virke). Mette slog fast, at besøgende ikke kan få 

udført bestillingsarbejder i smedjen.  



 

 

 

 

Registrering: 

Mona har været på kursus (Materialebehandling). Store udfordringer med skægkræ. 

Kommer ind på museet via papkasser. Pap skal derfor holdes væk fra arkiverne m.m 

Skadedyrsbekæmpelse tilkaldt og støvsugning intensiveret. Når ”Byhornet” ankommer må 

de straks flyttes over i plastikboxe. 

Familieaktiviteter: 

Fastelavn stort tilløbstykke. Næste arrangement: 

Påske. Frivillige søges til Kreativitetsværkstedet tirsdag d. 4. april.  

Erindringsformidling: 

Oprydning i kasserne afsluttet.  

Arrangement: Fredag d. 31. marts udgives 5 erindringsbøger. Uddeles til 

plejehjemsbeboere og kan købes i Museumsbutikken eller læses på hjemmesiden. 

Lindbjerggård: 

Maling og tapetsering færdig. Elektriker i gang. Genstande sorteres, indkøb og 

reparationer (syning) foretages. Mette forventer at være travlt optaget et par måneder. 

Ragna arbejder med skilte m.m. 

Fredag d. 23. juni kl 15-17 holdes officiel åbning af Lindbjerggård. Reserver dagen. 

Bestyrelsen: 

Møde i starten af februar bl.a. om opstart Lindbjerggård. Budget udsat til mødet 23. marts. 

Historisk Forening: 

Jette Gardner: Godt arrangement omkring ”Kulturkroen”. Janus optrådte og fortalte 

sammen med en skuespiller. Nyt ”Byhorn” er på trapperne. Ny bogudgivelse: ”Skovlunde 

flyveplads” (150 kr). GF d. 14. marts i Reeh’s Baghus med foredrag om Måløv. 

 

 



Skoletjenesten: 

Janus optræder som lærer Clausen. Sara har 9. klasser om Kildekritik. Ragna og Sara 

arbejder videre på projektet: Museum for de mindste. (Børnehave). Malebog og kort. 

Evt : 

Telefonboks opsat. Mangler lås og el. Telefon installationen er ved at blive klargjort.  

Pjecen om Olga på dansk er udsolgt. Genoptrykkes (Richard i trykkeriet har den liggende). 

Sommertur udskydes til ultimo august grundet opstart af Lindbjerggård. 


